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3Duminică, 10 aprilie 2022
Duminica Floriilor (Pătimirii Domnului)

Ss. Apoloniu, pr. m.; Macarie

Fraților preaiubiți, am ajuns și la începutul săptămânii sfinte, 
în care suntem invitați mai mult ca oricând să devenim tot mai 
conștienți de patima și moartea iminentă a lui Cristos, care ne 
cheamă să ne rugăm pentru toți cei care suferă în acest timp. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserica suferindă: cei care îndură persecuții, 
pleacă ca refugiați, și cărora li se refuză libertatea religioasă. R.

- Ne rugăm pentru lumea frântă: cei aflați în război, violențe și 
terorism, droguri și dependențe, agresiuni și infidelitate, și 
neliniștiți pentru Ucraina. R.

- Ne rugăm pentru oameni de pretutindeni: singuri și deprimați, 
fără loc de muncă și în disperare, fără credință și sens în viață. R.

- Ne rugăm pentru toate națiunile care se luptă cu pandemia: 
cei bolnavi și muribunzi, cei îndurerați și temători, medici și 
asistentele. R.

- Ne rugăm pentru cei care au murit: victimele de război și a 
persecuțiilor religioase, uciderii și sinuciderii, a accidentelor și a 
dezastrelor naturale. R.

Doamne Dumnezeul nostru, astăzi dorim să unim suferințele 
poporului Bisericii noastre și a lumii cu patima și moartea Fiului 
tău Isus și te rugăm, cu încredere și credință, ca și ei să fie făcuți 
părtași de gloria învierii sale. Tu care viețuiești și domnești în toți 
veci vecilor. Amin



4 Luni, 11 aprilie 2022
Săptămâna Sfântă

Ss. Stanislau, ep. m.; Gemma Galgani, fc.

Fraților preaiubiți, astăzi am văzut cum Isus s-a revelat nouă ca 
slujitorul suferind al lui Dumnezeu care a adus lumii noastre darul 
adevăratei dreptăți. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca toți membri bisericii să trăiască cu compasiunea lui 
Cristos pentru ca ei să nu rupă trestia zdrobită și nici să stingă 
flacăra plăpândă. R.

- Ne rugăm ca Cristos să ne de-a darul credinței, binecuvântarea 
iertării și înțelepciunea adevărului. R.

- Ne rugăm ca ungerea lui Isus de Maria în Betania, să ne ajute să 
îl vedem pe Cristos în ceilalți, dar mai ales să vedem milostivirea 
sa față de noi. R.

- Ne rugăm ca noi să nu uităm suferința poporului Ucrainian care au 
fugit din țara lor și care acum se bazează pe dreptatea și caritatea 
celorlalți. R.

- Ne rugăm și pentru toți credincioși noștri răposați, ca ei să se 
odihnească în pace în împărăția Regelui Veșnic. R.

Milostive Dumnezeule, te rugăm cu inimi înflăcărate să fii tu 
mereu lumina și mântuirea noastră. Prin Cristos Domnul nostru. 
Amin 



5

Sfântul Anton de Padova

Fraților preaiubiți, Dumnezeu l-a ales pe sfântul Anton pentru ca 
să arate mila sa față de oameni. Să-l alegem și noi de mijlocitor la 
Tatăl ceresc și vom obține ajutor din ceruri. Doamne Isuse Cristoase, 
fericirea tuturor sfinților:

- Primește cinstea și lauda pe care ți-o adresează cinstitori sfântului 
Anton. R. 

R. Te rugăm ascultă-ne!

- Luminează mintea copiilor și a tinerilor ca să învețe bine la școală 
și să reușească la examene. R.

- Ferește-i de boli și necazuri pe cei plecați și ajută-i să-și păstreze 
credința. R.

- Ajută-i pe cei bolnavi să-și poarte cu răbdare crucea și grăbește-le 
vindecarea. R.

- Vino în ajutorul tuturor celor care s-au încredințat rugăciunilor 
noastre. R.

- Îndeplinește gândurile noastre bune și ale tuturor cinstitorilor 
sfântului Anton. R.

Dumnezeule atotputernic și milostiv, fă ca mijlocirea sfântului 
Anton să ne obțină ceea ce neștiința și neputința noastră nu poate 
să îți ceară. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin.



6 Marți, 12 aprilie 2022
Săptămâna Sfântă

Ss. Iuliu I, pp. m.; Sava Gotul, m.

Fraților preaiubiți, profetul Isaia ne-a revelat astăzi că Isus, 
slujitorul suferind al lui Dumnezeu, a fost făcut lumină pentru 
popoare și sursă de mântuire pentru toți oameni. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru toți cei care suferă pentru credința lor, ca și ei 
să cunoască, că după cum a fost cu Isus, tot la fel și cauza lor e cu 
Tatăl iar recompensa lor e Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru cei care sunt tulburați în duh și care trăiesc cu 
frică, ca ei să găsească în aceiași experiență a lui Isus puterea care 
să îi susțină și să le de-a lumină. R.

- Ne rugăm ca noi cei care împărtășim această Euharistie, să fim 
asemenea discipolului preaiubit care și-a odihnit capul pe inima 
lui Cristos. R.

- Ne rugăm ca cei care trădează un prieten să primească harul 
căinței, să fie iertat și reconciliați din nou. R.

- Ne rugăm ca pacea să vină în Ucraina iar milioanele de refugiați 
să se întoarcă sănătoși la casele lor. R.

- Ne rugăm și pentru toți credincioși noștri răposați, ca ei să vadă în 
ceruri strălucirea feței lui Dumnezeu. R.

Dumnezeule atotputernic și bun, în aceste timpuri atât de tulburi 
noi ne găsim refugiul în tine. Dă-ne te rugăm harul de a cânta 
mântuirea ta, pe care am primit-o prin Isus Cristos, Fiul tău, care 
viețuiește și domnește în toți veci vecilor. Amin.



7Miercuri, 13 aprilie 2022
Săptămâna Sfântă
Sf. Martin I, pp. m.

Fraților preaiubiți, Isus, slujitorul suferind al lui Dumnezeu, și-a 
pus încrederea în Tatăl său ceresc care l-a înviat din morți la o viață 
nouă. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să fi adevărați discipoli și să ascultăm de Dumnezeu 
zi de zi pentru ca astfel să putem face ce e drept și adevărat. R.

- Ne rugăm ca cei care au parte de insulte și injurii să învețe de la 
Cristos cum să răspundă în acel mod în care să respecte demnitatea 
proprie precum și demnitatea celui care a provocat suferința. R.

- Ne rugăm ca noi să ne pregătim inimile pentru celebrarea Euharistiei 
cu aceiași atenție cu care discipoli au pregătit-o în camera de sus 
pentru Cina cea de Taină. R.

- Ne rugăm ca toți cei care pregătesc bisericile pentru sfântul 
Tridium pascal, să o facă ca act de rugăciune pentru unitatea și 
pacea parohiei și a comunităților noastre. R.

- Ne rugăm ca noi să primim harul de a nu trăda niciodată un 
prieten, iar dacă am făcut asta în trecut, să primim harul iertării lui 
Dumnezeu precum și bucuria reconcilierii. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați, să se odihnească în 
pace. R.

Tată preabun și iubitor, în marea ta iubire te rugăm să ne asculți 
toate aceste rugăciuni ale noastre făcute cu credință dar mai ales să 
ne aduci pacea și liniștea mult dorită de inima noastră. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin



8 Joi, 14 aprilie 2022
JOIA SFÂNTĂ (Cina Domnului)

Ss. Tiburțiu, Valerian și Maxim, m.; Liduina, fc.; Fer. 
Isabela, fc. m.

Fraților preaiubiți, asemenea apostolilor și noi suntem astăzi 
invitați să ne adunăm la masa Domnului dar mai ales să învățăm 
adevăratul sens al slujirii pline de umilință. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserica de pretutindeni: ca ea să aibă o viață 
centrată pe Isus Cristos, hrănită de Trupul și sângele său și chemată 
să slujească în numele său. R.

- Ne rugăm pentru papa Francisc: ca el să fie tot mai dedicat lui Isus 
și evangheliei sale, iubitor față de cei săraci și marginalizați, și 
plin de afecțiune față de darul creației. R.

- Ne rugăm pentru toți preoți și episcopi noștri: ca ei să se roage 
mereu înainte de orice faptă, să fie umili în slujirea poporului, și 
să iubească Scriptura și preasfânta Euharistie. R.

- Ne rugăm pentru cei suferinzi din lume: pentru pacea în Ucraina, 
speranță pentru refugiați de pretutindeni și dreptate pentru toți 
supraviețuitori abuzurilor de orice fel. R.

- Ne rugăm și pentru toți creștini: ca ei să aibă inimi pline de 
milostivire, zel pentru dreptate, devotament în rugăciune. R.

Dumnezeule atotputernic și sfânt, ne rugăm pentru comunitatea 
Bisericii și pentru toți preoți chemați să slujească. Dă-ne te rugăm 
harul ca preasfânta Euharistie să fie mereu o adevărată sursă și baza 
întregii noastre vieți creștine. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



9Vineri, 15 aprilie 2022
VINEREA SFÂNTĂ (Patima și moartea 

Domnului)
Sf. Damian de Veuster, pr.

La rugăciunea universală din cadrul celebrării Pătimirii, între a 
IX-a şi a X-a intenţie din Liturghierul Roman, poate fi introdusă 
următoarea intenţie de rugăciune:

Rugăciunea IX

Pentru cei afectați în timp de pandemie

„Să ne rugăm și pentru toți oamenii care s-au îmbolnăvit în aceste 
vremuri de grea încercare; pentru toți cei care trăiesc momente de neliniște 
și îngrijorare pentru sine și ceilalți; pentru toți medicii și lucrătorii sanitari 
ce se îngrijesc de bolnavi; pentru toți cei care iau decizii și se angajează 
pentru binele societății; precum și pentru toți cei care au murit din cauza 
pandemiei noului coronavirus.

(rugăciunea în tăcere)

Dumnezeule atotputernic și veșnic, scăparea și tăria noastră: tu ți-ai 
arătat în multe feluri puterea ajutându-ne în nevoile noastre; ocrotește-i pe 
toți oamenii afectați de criza actuală și întărește-ne credința în Providența 
ta plină de iubire; primește-i pe cei răposați în împărăția ta ca să se poată 
bucura de vederea feței tale. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin”.



10 Sâmbătă, 16 aprilie 2022
Duminica Învierii Domnului

Vigilia Pascală din Noaptea Sfântă

Fraților preaiubiți, ne aflăm în noaptea sfântă a învierii Domnului, 
o noapte de o imensă bucurie, în care Cristos răstignit a înviat și 
în care o nouă naștere este oferită noilor botezați dar și întregii 
Bisericii care e reînnoită continuu prin Isus. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru noi botezați din dieceza noastră: ca ei să aibă 
parte de o nouă bucurie în Isus, o adevărată locuință în comunitatea 
de credință și o invitație de a sluji în Duhul lui Isus. R.

- Ne rugăm pentru papa Francisc: ca el să dea mărturie de 
compasiunea lui Dumnezeu, să fie un campion al păcii, și slujitor 
în fapte de caritate. R.

- Ne rugăm pentru creștini persecutați din lume: ca ei să fie întăriți 
în credința lor în Isus, că aibă curaj în fața fricii și a torturii, și 
încrezători în Isus care a învins tot răul. R.

- Ne rugăm pentru pace în lume: ca războiul din Ucraina să ajungă 
la un sfârșit, refugiați să se întoarcă sănătoși la casele lor, iar lideri 
să fie eliberați de corupție. R.

- Ne rugăm în timpul acestei pandemii: pentru vindecarea 
bolnavilor, protecția medicilor, și distribuirea cât mai corectă a 
vaccinului. R.

- Ne rugăm pentru toți cei aflați în nevoie: ca cei înstrăinați să se 
împace, cei neliniștiți să aibă parte de pace, iar cei răposați odihna 
veșnică. R.

Doamne Isuse Cristoase, care astăzi ai înviat glorios din mormânt, 
fă ca cerul și pământul să se bucure pentru că prin învierea ta din 
morți tu ne umpli tot mai mult cu credință, speranță și caritate. Tu 
care viețuiești și domnești în toți veci vecilor. Amin.



11Duminică, 17 aprilie 2022
Duminica Învierii Domnului

Liturghia zilei
Fraților preaiubiți, în Cristos, mormântul gol a confirmat credința 

lui Petru și a lui Ioan dar este și un semn al faptului că viața este mai 
puternică decât moartea. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc: ca el să fie un profesor al simplității 
și umilinței, un creștin plin de compasiune față de cei săraci, un om al 
lui Dumnezeu care proclamă milostivirea lui Isus. R.

- Ne rugăm pentru cei care au fost botezați de curând dar și cei care vor 
primi prima sfântă Împărtășanie: ca ei să se bucure de botezul lor, să 
fie întăriți prin mirul pe care îl vor primi și să fie hrăniți prin prima lor 
sfântă împărtășanie. R.

- Ne rugăm pentru dieceza noastră: ca Domnul să îi binecuvânteze 
pe episcopi noștri, Iosif și Petru, ca ei să fie în unire cu Isus Cristos, 
Mântuitorul nostru pentru ca caritatea, milostivirea și dreptatea să fie 
mereu totul în viețile lor. R.

- Ne rugăm pentru creștini persecutați: ca ei să fie complet dedicați lui 
Isus, să fie feriți de războaie și ca libertatea religioasă să fie din nou a 
lor. R.

- Ne rugăm pentru cei care se zbat în viață: pentru situația dificilă a 
refugiaților și a celor care caută azil, pentru anxietatea celor bolnavi și 
fără locuri de muncă, dar și a celor singuri și cu diverse boli. R.

- Ne rugăm pentru toți cei afectați de pandemie: pentru vindecarea celor 
bolnavi, protecția medicilor, și întărirea celor care sunt neliniștiți și 
îndoliați. R.

- Ne rugăm pentru victimele războiului din Ucraina și a pandemiei: ca 
ei să fie primiți în casa Tatălui ceresc, în plinătatea vieții în Isus și la 
bucuria în Duhul Sfânt. R.

Doamne Isus Cristoase care ai înviat glorios din mormânt și care ai 
fost respins de poporul tău pentru a deveni Mântuitorul întregii omeniri, 
semnul viu al milostivirii atotcuprinzătoare a lui Dumnezeu. Dă-ne 
tuturor harul iertării păcatelor, a vindecării lumii dar mai ales curajul 
de a ne afirma credința. Tu care viețuiești și domnești în toți veci vecilor. 
Amin



12 Luni, 18 aprilie 2022
Luni din octava Paştelui

Sf. Atanasia din Egina

Fraților preaiubiți, bucuria și imensa uimire care au umplut 
inimile femeilor din ziua de înviere continuă să răsune și astăzi în 
întreaga Biserică. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca îndemnul lui Isus Nu vă temeți, să aducă alinare 
tuturor celor care sunt neliniștiți în această perioadă. R.

- Ne rugăm ca cei care creează minciuni pentru a ascunde adevărul 
să realizeze cât de periculoase sunt acțiunile lor. R.

- Ne rugăm ca misionari să de-a mărturie de Cristos înviat și să se 
lase inspirați de sfântul Petru, care a proclamat primul vestea cea 
bună pe străzile Ierusalimului. R.

- Ne rugăm ca Duhul Sfânt să însuflețească toți creștini în acest 
timp Pascal, pentru ca noi să putem trăi viața lui Cristos cu mai 
mult entuziasm. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați, să se odihnească în 
pace în casa Regelui Veșnic. R.

Doamne Dumnezeul nostru, tu care l-ai înviat din morți pe fiul 
tău preaiubit Isus Cristos, te rugăm cu inimi pline de credință să ne 
păstrezi mereu în siguranță fiindcă tu ești singura noastră speranță. 
Prin Cristos Domnul nostru. Amin



13Marți, 19 aprilie 2022
Marți din octava Paştelui

Sf. Leon al IX-lea, pp.

Fraților preaiubiți, astăzi Biserica ne invită să mergem cu toți 
pentru a-l îmbrățișa pe Domnul în credință, după cum a făcut 
Maria Magdalena cu mult timp în urmă. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca toți cei care sunt îndurerați și plini de durere, să aibă 
parte de noua speranță că Cristos a înviat cu adevărat din morți. 
R.

- Ne rugăm ca toți creștini, prin modul în care trăiesc să de-a mărturie 
de Domnul înviat, după cum a făcut și Maria Magdalena. R.

- Ne rugăm ca cei care au fost botezați de curând, să găsească în 
comunitățile lor locale o susținere și primire călduroasă. R.

- Ne rugăm ca cei care au avut parte de un timp pascal dificil în 
familiile lor, să fie îndrumați de Cristos înviat, pentru ca și ei să 
poată înainta cu speranță. R.

- Ne rugăm ca pacea să vină în Ucraina iar familiile celor care au 
murit în acest război, să aibă parte de alinare iar răposați odihna 
veșnică. R.

Doamne Dumnezeul nostru, tu ne-ai învățat pe toți prin Fiul tău 
preaiubit Isus Cristos dreptatea și corectitudinea. Dă-ne te rugăm 
harul ca mereu să avem în inimile noastre speranța în iubirea ta. 
Prin Cristos Domnul nostru. Amin 



14 Miercuri, 20 aprilie 2022
Miercuri din octava Paștelui

Ss. Anicet, pp.; Marcian, călug.

Fraților preaiubiți, să ne rugăm astăzi ca noi să apreciem tot mai 
mult acele căi prin care Cristos este prezent pentru noi în această 
jertfă a sfintei Liturghii precum și în sacramente. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să recunoaștem prezența lui Cristos în această 
comunitate, chiar în această clipă în care ne-am adunat în Numele 
său. R.

- Ne rugăm ca Cristos, care ne-a vorbit în sfintele Scripturi, să ne 
conducă la cinstirea lui în Pâinea și Vinul care vor deveni trupul 
și sângele său. R.

- Ne rugăm ca noi să aducem preamărire lui Isus, care a ales să 
acționeze prin persoana preoților săi în celebrarea Euharistiei și a 
celorlalte sacramente. R.

- Ne rugăm ca cei care au fost de curând primiți în Biserică să 
continue să crească și să se bucure de credința lor creștină. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați, să fie primiți în casa 
Regelui Veșnic. R.

Milostive Dumnezeule, tu care ne iubești atât de mult, venim 
astăzi în fața maiestății tale divine pentru a căuta fața ta plină de 
iubire și pentru a putea aprecia mai mult prezența ta cu noi. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin



15Joi, 21 aprilie 2022
Joi din octava Paștelui

Sf. Anselm, ep. înv.

Fraților preaiubiți, după cum discipoli de la Emmaus l-au 
recunoscut pe Isus la frângerea pâinii, tot la fel și noi, prin ochii 
credinței, trebuie să vedem că El este și cu noi aici prezent. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru cei care la Vigilia Pascală au primit pentru prima 
oară preasfânta Împărtășanie, ca acest sacrament să devină tot mai 
mult o sursă și un angajament al vieții lor creștine. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care cred în Isus înviat, ca credința lor în 
el, și angajamentul lor față de caritate, să crească tot mai mult în 
această săptămână pascală. R.

- Ne rugăm și pentru pacea Ierusalimului și a țării sfinte, dar mai 
ales pentru nevoile comunității noastre, ca toți să fim în siguranță, 
iar prin caritate să dăm mărturie de Isus înviat. R.

- Ne rugăm pentru pace în Ucraina, ca toți oameni de acolo să fie 
în siguranță iar refugiați să se întoarcă sănătoși la casele lor. R.

- Ne rugăm și pentru toți credincioși noștri răposați, ca ei să vadă în 
ceruri strălucirea feței lui Dumnezeu. R.

Doamne Isuse Cristoase, după cum tu i-ai salutat pe discipoli tăi 
cu pace în ziua învierii tale, fă te rugăm ca același dar ceresc să 
devină o adevărată binecuvântare pentru întreaga omenire. Tu care 
viețuiești și domnești în toți veci vecilor. Amin.



16 Vineri, 22 aprilie 2022
Vineri din octava Paștelui

Ss. Soter şi Caius, pp.; Leonida, m.

Fraților preaiubiți, frumoasa imagine din evanghelia de astăzi 
în care Isus înviat gătește pentru discipoli săi este un semn al 
prezenței sale cu noi acum când ne-am adunat pentru a beneficia de 
ospitalitatea mesei sale euharistice. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca la această masă Euharistică noi să ne simțim mai 
aproape de Cristos înviat, iar prin el să apreciem că cu toți suntem 
frați și surori ale sale. R.

- Ne rugăm ca în întreaga lume, de la răsăritul soarelui până la 
apusul lui, această jertfă de laudă să fie adusă spre preamărirea și 
gloria lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt în închisori pentru credința lor creștină, 
mai ales în China și Vietnam, să se unească cu Petru și Ioan care, 
pe când se aflau în arest, au continuat să fie plini de alinarea 
Duhului Sfânt. R.

- Ne rugăm ca toți cei care se luptă în linia întâi cu pandemia de 
Covid, să aibă parte de siguranță și să aducă alinarea tuturor celor 
care sunt bolnavi. R.

- Ne rugăm ca toți cei care au exercitat diverse slujiri în parohia 
noastră în această săptămână Pascală, să aibă parte de multe 
binecuvântări din partea lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați, să aibă parte de 
odihnă în casa Regelui Veșnic. R.

Părinte al luminii, îți aducem recunoștința și mulțumirile noastre 
pentru infinita ta iubire față de noi. Dă te rugăm harul mântuirii 
tale lumii întregi. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



17Sâmbătă, 23 aprilie 2022
Sâmbătă din octava Paștelui

Ss. Gheorghe, m.; Adalbert, ep. m.

Fraților preaiubiți, să ne rugăm astăzi ca Vestea cea Bună a 
învierii glorioase din morți a lui Cristos să fie proclamată tuturor 
popoarelor de pe pământ. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cei care se îndoiesc de cuvântul lui Dumnezeu 
să învețe de la discipoli, care s-au îndoit de cuvântul Mariei 
Magdalena că Cristos a înviat. R.

- Ne rugăm ca cei care refuză să creadă în Cristos, să îl primească 
pe Duhul Sfânt care să îi conducă la adevărul lui Cristos. R.

- Ne rugăm ca cei care transmit cuvântul lui Isus celorlalți, să o 
facă cu mai mult entuziasm asemenea sfinților apostoli Petru și 
Ioan. R.

- Ne rugăm ca cei care au cerut rugăciunile noastre și care eu nevoie 
de ele să primească de la Dumnezeu tot harul și binecuvântarea de 
care eu nevoie. R.

- Ne rugăm ca toți cei care se luptă în linia întâi cu pandemia de 
Covid, să aibă parte de siguranță și să aducă alinarea tuturor celor 
care sunt bolnavi. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați, să se odihnească în 
pace. R.

Părinte preaiubitor, prin învierea fiului tău, Isus Cristos, din 
morți, tu ne-ai oferit tuturor promisiunea vieții veșnice. Fă te rugăm 
ca noi să trăim această viață prezentă cu ochii noștri mereu ațintiți 
spre cetatea cerească, Ierusalimul. Prin Cristos Domnul nostru. 
Amin



Rugăciunea pentru pace a papei Francisc

Doamne al părinților noștri, mare și milostiv, Stăpânul păcii și al 
vieții, Tatăl tuturor, Tu ai doar gânduri de pace și nu de suferință, 
condamni războaiele și înjosești mândria celor violenți.

Tu l-ai trimis pe Fiul tău Isus Cristos pentru a vesti pacea celor de 
aproape și de departe, pentru a aduna laolaltă într-o singură familie 
oamenii de orice neam și rasă.

Ascultă strigătul unanim al fiilor tăi și rugăciunea sinceră a întregii 
umanități: nu mai vrem război, aventură fără întoarcere; nu mai vrem 
război, spirală de durere și violență; pune capăt războiului din Ucraina 
care îți amenință făpturile din cer, de pe pământ și din mare.

În unire cu Sfânta Fecioară Maria, Mama lui Isus, te implorăm: 
schimbă inimile celor responsabili cu destinele popoarelor, oprește 
logica represaliilor și a răzbunării, inspiră prin Duhul tău soluții 
noi, gesturi generoase și onorabile, spații de dialog și de așteptare 
răbdătoare, mai rodnice decât orice ultimatum al războiului.  Dă 
timpurilor noastre pacea ta. Să nu mai fie niciodată război! Amin.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...
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